CONSELHO DA CIDADE
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONVOCADA PARA DELIBERAR SOBRE
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO EM LEI COMPLEMENTAR, NA
CONFORMIDADE DO PLANO DIRETOR

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas,
na Sala de Reuniões dos Conselhos Municipais, sita à Rua São Manoel, nº 140, bairro
Centro – Casa da Cidadania, Tubarão – SC, realizou-se a Audiência Pública para
cumprimento do disposto no artigo 22, inciso I da Lei Complementar nº 084/2013 – Lei
do Plano Diretor, regularmente convocada por edital do Conselho da Cidade, anexo,
datado de 10 de abril de 2019, publicado no Mural da Secretaria de Urbanismo,
Mobilidade e Planejamento, com disponibilização de documentação conforme o
parágrafo único do mesmo artigo. Aberta a sessão pelo presidente do Conselho,
arquiteto Murilo Teixeira de Souza, requereu a leitura do edital de convocação pela
secretária executiva, Miriam Rebello. Ainda pela Secretaria Executiva do Conselho,
pedido de inclusão para deliberação dos Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV dos
empreendimentos Parque Empresarial Revoredo e Villa dos Araçás, sendo aprovados
pelo Conselho nesta oportunidade. Prosseguindo a sessão, o presidente apresentou a
proposta de alteração da Lei Complementar nº 087/2013 – Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo, no seu Anexo 3 – Quadro de Parâmetros Urbanísticos por Zona,
extraída da Reunião nº 038/2019, deliberada e expedida a Resolução nº 01/19, de 29 de
março de 2019, ambos os documentos anexos, explicitando o mapa a ser atualizado, que
depois de algumas informações dos conselheiros da importância da mudança e
respostas aos questionamentos dos cidadãos presentes à sessão, foi colocada a proposta
em votação e aprovada por unanimidade, com posterior encaminhamento da resolução,
projeto de lei, justificativa e esta ata à Secretaria de Gestão Municipal pela Secretaria de
Urbanismo, Mobilidade e Planejamento, para envio ao Poder Legislativo com vistas a
sua apreciação e votação. Ao encerrar, o presidente Murilo Teixeira de Souza teceu
agradecimentos a todos e, especialmente, manifestou-se quanto à mensagem enviada
pelo conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros, que recentemente fez cirurgia cardíaca,
mas se pronunciou virtualmente pela concordância da alteração, enaltecendo os
benefícios para o desenvolvimento urbano ordenado da cidade. Nada mais havendo
tratar, lavrou-se esta ata, que lida e achada de acordo segue assinada pelo Presidente e
Secretária Executiva, acompanhada da lista de presença.
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